
 

 

 

Voor je bezoek aan de stand, je boeking en afspraak. Hopelijk heb je genoten van de service?  

Geef dan een review, zodat andere wezens ons ook kunnen vinden. 

Mocht u de service op prijs stellen en graag nog eens van onze zorg gebruik willen maken. 

 Boek dan via onderstaande QR-code en/of boek via Whatsapp bericht. 

Zodat Kwakkel Health Care kan blijven bestaan en haar zorg steeds kan blijven verbeteren! 

KHC is er trots op om jou als klant te mogen blijven begroeten en te zien groeien. 

[ zie de boodschap rechts boven in] 

Het team van Kwakkel Health Care bestaat uit gedreven, gepassioneerde en goed opgeleide 

mensen en HBO Register Therapeuten die staan voor hun vak. Elk jaar zorgen zij ervoor dat hun 

kennis op peil blijft om jou zo goed mogelijk van goede zorg te voorzien, op de hoogte blijven van 

de veranderingen in het vak, media en wetgeving. 

✓ OF TE WEL: WE RESPECTEREN ELKAAR. WE ZIJN ELKAARS GELIJKE EN ACCEPTEREN ELKAARS ANDERS ZIJN.  

SOMMIGE ZORG BRENGEN WE BIJ U THUIS  EN WERK.  

✓ DIT BETEKENT DAT U EEN GOED OPGELEIDE EN ERVAREN REGISTER THERAPEUT BINNENLAAT WAARBIJ U IN GOEDE 

HANDEN BENT.  

✓ DE AFSPRAAK IS INCLUSIEF DE TIJD VAN BINNENKOMEN, KENNISMAKEN*, KLAARZETTEN MATERIALEN, OPRUIMEN, 

AFREKENEN EN VERVOLG AFSPRAAK MAKEN 

*De therapeut begint altijd met; een oriëntatie analyse gesprek waarin we alle wensen en pathologie 

kunnen bespreken en conform de wkkgz/wtza/avg de documenten tekenen. 

✓ DAARNA STARTEN WE MET DE MEEST PASSENDE CONSULT BEHANDELING 

o Pedicure per 30min; likdoorns-, eelt verwijderen, nagels knippen. Geen 

massage, zie voetreflexologie. 

o Energetische lichaamsgerichte psychotherapie/zorg 90min. 

o Traumaverwerking 90min.  

o Voetreflexologie 60min; adhd/autisme/zwangerschap/algemeen 60min.  

o Psychometrie / Light Language v.a. 20min. Of huiskamersessies 

o Massage; manuele Bocam /sport/ontspanning 45-60min.  



 

 

Prijslijst najaar 2022 
Gewoon bij Angela Thuis of 

Kwakkel Health & Care locatie Zaandam  of 3e dinsdagochtend in A’dam N Twiskehuis 

*[Andere zorg met een code raadpleeg uw zorgverzekering] 

Locatie Zaandam: 30 min. € 45, 60 min. € 75, 90 min. €95 

Ambulant per locatie wordt er autokosten v.a. €10* excl. Parkeerkosten gerekend. *GBA 

houdt zich het recht voor om meer te rekenen inzake de tijd die er nodig is om naar u toe te 

komen. 

Consulten Mooi en vitaal; Woundhealing, (be)-grip en ik!  

 Light Language - Huiskamer sessies: v.a. 20 min. €20 p.p. 

✓ Telefonisch consult 20 min. €20 
✓ Online / afstandshealing 60 min. €50 p.p. 
✓ Pedicure per 30 min. €25 
✓ Stoelmassage [bovenrug, nek/schouders, armen] 50min €45 
✓ Mij en collega’s inhuren voor jouw vitaliteitsweek/ evenement/.. v.a.*. 60 min. €70 

[*excl. Reiskosten en materialen]  
✓ Stoel Yoga / medische qikung les 60 min. €35 
✓ 24012* Energetische lichaamsgerichte therapie vormen 60 min en 90 min 

o Magnetiseren 
o Holistisch Pulsing 
o Acces bars 
o Bocam 
o Life science (iriscopie, levensbloed analyse, voeding, omgeving) 
o Traumaverwerking/healing 
o Ondersteuning bij Zwangerschap / hormonen / chemo therapie / Solk 

✓ 24009* Reflexologie per 60 min. 
o Voet, hand, oor, hoofd/gelaat, SIVAS  
o Acupressuur, Tuina anmo of acupunctuur, magneettherapie en moxa 
o Pathologie/therapeutisch of ontspanning 

✓ 24506* Manuele therapie (Bocam) 
✓ 24511* Leefstijl 
✓ Positieve gezondheid komt er eind 2022 bij als AGB code. 

 

Na het lezen heb je misschien nog vragen/feedback? Bel of mail dan zodat we de vragen die spelen kunnen 

beantwoorden. Feedback is welkom. Vacature, je kan altijd je cv met intro naar onderstaand adres sturen. 

Geldigheid: reeds gemaakte individuele afspraken en of  korting deals/coupons blijven geldig tot de afgesproken 

einddatum. Rechtstreeks gekochte bonnen blijven geldig. Tenzij het bedrijf anders beslist of eindigt. 


